
ŠK  LKA 
V důsledku nepříznivé epidemiologické situace 

v zemi proběhne zápis do MŠ Těšetice 
pro školní rok 2021/2022  distančně.

1. Na webových stránkách
 obce Těšetice stáhnete 
žádost o přijetí 
do MŠ Těšetice 

2. Okopírujte rodný list  
a přiložte k Žádosti
o přijetí. 
Součástí žádosti je 
i potvrzení dětského lékaře
o povinném očkování dítěte.

3. Žádost o přijetí 
s uvedenými přílohami 
doručte do MŠ následovně:

Žádosti doručte v termínu od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021

VOLÁ !

/potvrzení o očkování není povinné pro děti, 
které budou mít ve šk. roce 2021/2022 
předškolní vzdělávání povinné/

poštou
osobně do schránky MŠ Těšetice
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
do datové schránky školy: ID: ksu5hp
osobní podání žádosti lze uskutečnit po předešlé domluvě 
na e-mailové adrese: ms.tesetice@tesetice.cz



  Bude Vám přiděleno registrační číslo, pod kterým bude 
Vaše dítě uvedeno.To Vám bude sděleno na e-mailovou 
adresu uvedenou v Žádosti o přijetí do MŠ,
 případně telefonicky.

 O přijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení.

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
do 30 dnů. 

.

Seznam se zveřejňuje na webových stránkách obce 
a na vývěsce budovy MŠ po dobu 30 dnů. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 
kterým se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem bude vystaveno písemné rozhodnutí
o přijetí, které bude  součástí spisu dítěte v MŠ. 

Přijatým dětem NEBUDE rozhodnutí v písemné podobě 
doručováno poštou. Bude osobně předáváno v mateřské škole.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ vydává v písemné podobě 
do 30 dnů od zahájení správního řízení /den zápisu/ 
ředitelka školy a bude doručeno 
do vlastních rukou.



Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole budu brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše 
uvedeném pořadí 1 – 3. Při shodném splnění kritérií v případě vyššího 
počtu žádostí o přijetí dítěte rozhoduje o přijetí věk dítěte - přednost má
 starší dítě před mladším. Pokud i v tomto případě nastane shoda, 
rozhodneme losem.

K předškolnímu vzdělávání budou do mateřské školy 
přednostně přijímány děti podle těchto kritérií:

   Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, 1. 

které nejpozději před 1. 9. 2021 dosáhnou tří let věku, s trvalým 
pobytem v obci Těšetice.

Podle § 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijímáno 

dítě rok před nástupem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), 

které má trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

2.    Děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dosáhnou tří let věku a které 

mají trvalý pobyt v ostatních obcích.
 

   Přijetí dítěte doporučuje  OSPOD.3. 
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